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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 02.02.2015

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 50 de membri (37 cadre didactice şi 13 studenţi),
din totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2015-2016;
2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2014-2015;
3. Prezentarea Raportului Comisiei de control a Senatului privind activităţile desfăşurate în
coordonarea Prorectorului pentru colaborare internaţională şi politici de informatizare;
4. Prezentarea Raportului Comisiei de analiză privind stadiul îndeplinirii unor obiective, indicatori
şi criterii de performanţă din Contractul de management;
5. Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor de masterat sesiunea februarie 2015;
6. Aprobarea Planului operaţional 2015;
7. Prezentarea Raportului Comisiei de Etică a Universităţii din Piteşti, cu privire la două sesizări;
8. Diverse.
Senatul validează alegerea ca membri în Senat a următorilor studenţi, în urma alegerilor desfăşurate
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe: Din Constantin Cosmin (Comisia nr. 5) şi Alexandrescu Andreea
(Comisia nr. 4), pe locurile rămase vacante, conform art. 12.1 şi 12.2 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti;
2. Senatul aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2015-2016. Art. 23, lit. f) se modifică şi devine: “În situaţia în care, după
înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 30 la licenţă
şi 20 la masterat, în anul universitar 2015-2016, după o fundamentare financiară prealabila, nu se
organizează şcolarizarea programelor respective; fac excepţie programele de licenţă Muzica şi Artă
Sacră, precum şi programele de master predare în limbi străine/internaţionalizate, pentru care
numărul minim de studenţi este 15.”
3. Senatul aprobă elaborarea unei proceduri care va fi prezentată în şedinţa viitoare de Senat, de către
Consiliul de Administraţie, care va cuprinde criteriile de definire şi de susţinere a programelor studii
fundamentale;
1.
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4. Senatul aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul

universitar 2014-2015;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Raportului Comisiei de control a Senatului privind activităţile
desfăşurate în coordonarea Prorectorului pentru colaborare internaţională şi politici de informatizare,
pentru viitoarea şedinţă de Senat, urmând să fie continuate verificările documentelor societăţii S.C.
UPIT Noua Generaţie S.R.L., aflată în subordinea Prorectorului;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Raportului Comisiei de analiză privind stadiul îndeplinirii unor
obiective, indicatori şi criterii de performanţă din Contractul de management, pentru viitoarea
şedinţa de Senat, când va fi prezentat de către domnul Rector şi Raportul privind starea universităţii;
Senatul aprobă comisiile de finalizare a studiilor de masterat – martie 2015;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Planului operaţional 2015, pentru viitoarea şedinţă de Senat;
Senatul aprobă propunerea Comisiei nr. 6 a Senatului (Comisia de etică şi deontologie universitară a
Senatului), cu privire la două sesizări analizate de Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti, după
cum urmează:
a) În cazul sesizării nr. 1057/26.09.2014, comisia propune amânarea luării unei decizii şi
extinderea cercetărilor, prin înfiinţarea unei comisii de analiză care să cerceteze aprofundat
aspectele semnalate în sesizare (aspectele administrative şi aspectele interrelaţionale);
b) În cazul sesizării 13607/10.11.2014, în urma analizei datelor expuse, comisia propune amânarea
deciziei şi extinderea cercetărilor.
Senatul hotărăşte amânarea validării alegerii doamnei lect. univ. dr. Silvia Boncescu, în Consiliul
Facultăţii de Litere, până la decizia Comisiei nr. 6 a Senatului (Comisia De Etică Şi Deontologie
Universitară a Senatului) cu privire la sesizarea nr. 1057/26.09.2014;
Senatul aprobă ca punctul de vedere formulat de către Comisia nr. 2 a Senatului (Comisia pentru
controlul calităţii), cu privire la adresa nr.650/19.12.2014, înaintată Senatului de către conducerea
Facultăţii de Litere, să fie transmis Facultăţii de Litere;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Referatului cu privire la echivalarea anumitor funcţii din
cadrul Biroului Achiziţii;
Senatul aprobă Referatul cu privire la reorganizarea Serviciului Bibliotecă; În cadrul Serviciului
Bibliotecă se desfiinţează cele două birouri de specialitate şi se creează trei compartimente, grupate
pe domenii de activitate, având în structură numai bibliotecari, iar salariaţii din alte categorii de
personal ce asigură suportul tehnic, se află în directa subordine a şefului de serviciu;
Senatul aprobă propunerile privind acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de
30% a din taxa anuală de şcolarizare, în anul universitar 2014-2015, pentru următorii studenţi:
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Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
studentului

Facultatea / Specializarea /
an de studiu

0
1
2

1

Ţîntoacă Irina Elena
Marinescu Mihail Viorel

2
FSSU/PSHIHOLOGIE/I
FECC/IE/I
TOTAL

Motivarea solicitării
acordării bursei speciale
din venituri proprii
3
Handicap grav permanent
Situaţie financiară precară

Iniţial

30 %
reducere

4
2500
3000
5500

5
750
900
1650

15. Senatul aprobă elaborarea unei proceduri de către Consiliul de Administrare, privind menţinerea

calităţii de titular până la sfârşitul anului universitar în curs, a cadrelor didactice ce urmează să se
pensioneze în timpul anului universitar, aşa cum prevede Metodologia cu privire la menţinerea
calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare a cadrelor didctice sau de cercetare care
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16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice
(art. 6, alin. 3);
Senatul aprobă anexa la statul de funcţii de la Facultatea de Matematică-Informatică;
Senatul aprobă ca plata salariilor corespunzătoare conversiei profesionale, să se facă la nivel de
asistent sau lector în limita a 60% din fondurile ce revin departamentelor. Departamentele vor hotărî
modalitatea de utilizare a eventualelor sume rămase după plata salariilor;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Referatului privind propunerea Consiliului de Administraţie de
reînfiinţare a cantinei studenţeşti în cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă adresa universităţii către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu privire la
aplicarea şi respectarea dispozitivului sentinţelor judecătoreşti, în sensul asigurării fondurilor
necesare plăţii drepturilor salariale acordate reclamanţilor şi intervenienţilor în nume propriu;
Senatul aprobă Nota cu privire la aplicarea Hotărârii Senatului 67 din 17.04.2014 referitoare la
sentinţa civilă nr. 850/28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş, în dosarul 218/109/2014 –
contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect anularea Hotărârii Senatului nr. 218/05.11.2013,
privind stabilirea tarifului pentru activităţile didactice efectuate în regim de plata cu ora, precum şi
la solicitarea ASUP nr. 217/23.01.2015. Astfel, pentru activităţile didactice efectuate în regim de
plata cu ora, în anul universitar 2013-2014, tariful se calculează după cum urmează:
- Pentru posturile vacante de profesor, conferenţiar şi lector universitar – 1/40 pentru ora
echivalentă din posturile de lector universitar (şef lucrări) respectiv 40 lei/oră (51 lei/oră –
cheltuială salarială), care corespunde pentru majoritatea tranşelor de vechime şi 1/44 pentru
ora echivalentă din posturile de asistent universitar – pentru postul vacant de asistent
universitar, respectiv 33 lei/oră (44 lei/oră cheltuială salarială) care corespunde pentru
majoritatea tranşelor de vechime şi se aplică pentru programele de licenţă şi master, forma de
învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, excepţie făcând plata cadrelor didactice din
străinătate care predau la programele de studii internaţionale, conform Hotărârii nr. 249 din
12.12.2013. Aceste tarife se aplică pentru perioada anului universitar 2013-2014, începând
cu data de 01.10.2013;
- Diferenţele salariale se acordă pentru fiecare cadru didactic prin aplicare la numărul total de
ore prestate (declarate);
- Plata diferenţelor salariale este condiţionată de aprobarea M.E.C.S.;
Senatul aprobă transmiterea solicitării către Consiliul de Administraţie de a stabili numărul de
gradaţii de merit care se vor acorda în anul universitar 2015;
Doamna Doina Moraru, consilier juridic, prezintă situaţia litigiilor de muncă din 2012 până în
prezent;
Senatul aprobă ca domnul prof. univ. dr. Jean Pierre MILLET să îl înlocuiască pe domnul prof. univ.
dr. Bernard NORMAN la disciplina Coroziune (DFMI).
SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
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